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Čj.:  PEC/2412/2019 

 

Zápis   

z jednání Rady města Peček konané dne 28. 6. 2019 od 15.30 hod. na Městském úřadě v 

Pečkách.      

  

Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

   

 

 

4.Rada města schvaluje:    

 

 

a) Revokaci usnesení RM ze den 24.6.2019, bod 4e/ ve věci ponájmu části pozemku č. parc. 

19  (cca 20 m
2
) v obci a k.ú. Pečky před domem čp. 256, ul. J. A. Komenského (bývalý 

hotel Karel IV.) - dle žádosti  p. Morada Morada, Poděbrady, Studentská 801 s tím, že po 

vydání souhlasného stanoviska odborem BH bude věc předána silničnímu správnímu 

úřadu k vyhotovení rozhodnutí.  Níže uvedené podmínky budou zapracovány 

v rozhodnutí:  

 účelem pronájmu je zřízení venkovního posezení před domem čp. 256     

 zájemce předloží uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti čp. 256   

 pronájem bude na dobu určitou do 31.12.2019 

 výše nájemného je stanovena na 200,-Kč/měsíc 

Usnesení se revokuje v plném rozsahu. 

Hlasování: 4 pro  

 

b) Pronájem části pozemku č. parc. 19  (cca 20 m
2
) v obci a k.ú. Pečky před domem čp. 256, 

ul. J. A. Komenského (bývalý hotel Karel IV.) - dle žádosti  p. Morada Morada, 

Poděbrady, Studentská 801. Níže uvedené podmínky pronájmu:  

 účelem pronájmu je zřízení venkovního posezení před domem čp. 256  

 zájemce předloží uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti čp. 256   

 pronájem bude na dobu určitou od 3.7.2019 – 31.7.2019 

 výše nájemného  za uvedené období je stanovena na 200,-Kč 

Hlasování: 4 pro  
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c) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. parc. 19  (cca 20 m
2
) v obci a k.ú. Pečky 

před domem čp. 256, ul. J. A. Komenského (bývalý hotel Karel IV.) - dle žádosti  p. 

Morada Morada, Poděbrady, Studentská 801 za těchto podmínek: 

 pozemek je nabízen k pronájmu za účelem zřízení venkovního posezení před  

      domem čp. 256      

 zájemce předloží uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti čp. 256  

 pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy 

 nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.8.2019 s výpovědní   

lhůtou 3 měsíce 

 výše nájemného je stanovena na 200,- Kč/měsíc 

Hlasování: 4 pro  

 

 

 

 

Mgr. Alena Švejnohová – starostka města 

Bc. Iveta Minaříková – 1.místostarostka města 

Mgr. Blanka Kozáková – 2.místostarostka města 


